Beleidsregel verlagingen algemene bijstand Participatiewet gemeente Elburg
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,
gelet op de artikelen 18, eerste lid, 27 en 28 van de Participatiewet;
overwegende dat het college nadere regels wil vaststellen voor de wijze waarop de algemene bijstand
lager vastgesteld kan worden;
besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel verlagingen algemene bijstand Participatiewet gemeente Elburg
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven in het
2 e lid, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht .
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a) Wet: de Participatiewet;
b) Gehuwdennorm: de norm ingevolge artikel 21 onder b van de wet;
c) Woonkosten: als een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, als bedoeld
in artikel 1, onderdeel d van de Wet op de huurtoeslag. Als een eigen woning wordt bewoond,
de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in
verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, bestaande uit
rioolrechten, het eigenaarsgedeelte van de onroerendzaakbelasting, de opstalverzekerin gen het
eigenaarsdeel van de waterschapslasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag
voor groot onderhoud;
d) Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De bepalingen van deze beleidsregel gelden voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze
beleidsregel alleen als beide echtgenoten 21 jaar of ouder, doch jonger dan de pen sioengerechtigde
leeftijd zijn.
2. De bepalingen in deze beleidsregel laten de toepassing van artikel 18 van de wet onverlet.
Artikel 3 Geen woonkosten
De verlaging in verband met de woonsituatie, zoals bedoeld in artikel 27 van de wet, bedraagt 15% van
de gehuwdennorm als:
a) Een woning wordt bewoond waarvoor geen woonkosten zijn verschuldigd;
b) Een woning wordt bewoond waarvoor de woonkosten door een derde worden bekostigd.
Artikel 4 Verlaging schoolverlaters
De verlaging voor een schoolverlaters tot 27 jaar, zoals bedoeld in artikel 28 van de wet, bedraagt 20%
van de gehuwdennorm.
Artikel 5 Commerciële prijs
1. Onder commerciële (onder)huurprijs als bedoeld in artikel 22a, lid 4 onder b of c van de wet wordt
verstaan een kale huurprijs ter hoogte van minimaal 15% van de gehuwdennorm.
2. Onder een commerciële kostgangersvergoeding als bedoeld in artikel 22a, lid 4 onder b of c van de
wet is sprake, als de te betalen vergoeding minimaal 30% van de gehuwdennorm bedraagt.
3. Het college kan op gemotiveerde gronden een lagere vergoed ing zien als een commerciële prijs.
Artikel 6 Inwerking treding en citeertitel
1. Deze beleidsregel treedt per 1 augustus 2015 in werking.
2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagingen algemene bijstand Participatiewet
gemeente Elburg.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2015 door het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Elburg,
de burgemeester,

de secretaris,

F.A. de Lange

J.K.C. van der Jagt

Toelichting
Inleiding
Ten gevolge van de Wet maatregelen WWB zijn gemeentelijk toeslagen in en verlagingen in de
Participatiewet bijna allemaal vervangen door de wettelijke regels, waaronder de kostendelersnorm.
Daarmee is ook de opdracht, van voorheen artikel 30 WWB, voor de gemeenteraad om deze toesl agen
en verlagingen in een verordening vast te leggen verdwenen. Er resten nog twee verlagingsbepalingen
en de algemene individualiseringsbepaling van artikel 18, eerste lid van de Participatiewet. In deze
beleidsregel staat hoe het college hiermee om gaat. Daarbij is inhoudelijk aangesloten bij de voormalige
Toeslagenverordening gemeente Elburg.
Artikel 1
Begrippen die in de Participatiewet en de Awb zijn gedefinieerd, hebben in deze beleidsregel dezelfde
betekenis. Van begrippen die daarin niet gedefinieerd zijn, wordt in dit artikel een definitie gegeven.
Artikel 2
De bepalingen in deze verordening gelden voor belanghebbenden van 21 tot 65 jaar.
Artikel 3
In artikel 3 onderdeel a van deze beleidsregels is bepaald dat de norm wordt verlaagd met 15 procent
van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen
woonkosten zijn verbonden. Hieronder valt ook de situatie waarin er geen huur of hypotheeklasten zijn,
maar anderszins wel sprake is van andere woonlasten. Ook in dat geval bedraagt de verlaging 15
procent van de gehuwdennorm.
Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie kan sprake zijn:
a. bij bewoning van een woning waaraan geen woonlasten zijn verbonden, bijvoorbeeld in het
geval van krakers;
b. als een derde, bijvoorbeeld een onderhoudsplichtige, de woonlasten betaalt van de woning. Als
een derde, bijvoorbeeld de ex-echtgenoot, de woonlasten van de door belanghebbende
bewoonde woning draagt, heeft het college de keuze om het aldus verkregen woongenot aan t e
merken als inkomen in natura of de norm of toeslag te verlagen op grond van artikel 27
Participatiewet (zie ook TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 54-55).

Artikel 4
In artikel 4 van deze beleidsregels is bepaald dat de verlaging voor schoolverlaters 20 procent van de
gehuwdennorm bedraagt gedurende 6 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging van de
aanspraak op de studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten. Bij
toepassing van de verlaging voor schoolverlaters is het volgende van belang. Om de verlaging te
kunnen toepassen moet voldaan zijn aan de voorwaarde dat voor het onderwijs of de beroepsopleiding
recht bestond op studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of
op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Van belang is dat de belanghebbende daadwerkelijk recht
heeft op studiefinanciering en niet dat het volgen van de soort opleiding daar in theorie recht op geeft.
Dit volgt uit de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt uit de toelichting op artikel 28
Participatiewet. Daarnaast is van belang dat de belanghebbende zijn recht op studiefinanciering ontleent
aan de WSF 2000 of de WTOS. Een extraneus valt niet onder de WSF 2000. Daarvoor is inschrijving als
student vereist. Een voormalig extraneus is dus geen schoolverlater in de zin artikel 28 Participatiewet.

Artikel 5

Artikel 6
Dit artikel spreekt voor zich. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015
in werking.

